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Introdução: As relações estabelecidas entre os usuários e profissionais de serviços em
saúde são assimétricas, concorrendo para a heteronomia, ao invés de promover a
autonomia. Implícita na hierarquia entre “pacientes” e “doutores”, observa-se a
violência simbólica, caracterizada como uma forma de violência sem coação física,
causando danos morais e psicológicos. Tal situação precisa ser revertida pelo respeito
à pluridade de saberes e resgate da autonomia, por meio da valorização de outros
meios de promoção do bem-estar e saúde. Nessa direção, em 2006, foi aprovada no
Brasil a Política Nacional de Práticas Complementares e Integrativas, no Sistema
Único de Saúde. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apontar a importância da
coexistência de várias práticas em saúde, como uma das formas de superação da
violência simbólica, considerando-se o resgate da autonomia, cultivo da diversidade e
respeito aos saberes populares e ancestrais.  Metodologia: Esse resumo é um
desdobramento do Plano de Trabalho de Iniciação Científica “O processo de cura
terapêutico chinês”. Da busca bibliográfica, para leitura e escrita, foram selecionados:
o livro “Racionalidades médicas e práticas integrativas em saúde: estudos teóricos e
empíricos”; o artigo “Poder, violência e dominação simbólicas nos serviços públicos
de saúde e a “Portaria n. 971, de 03 de maio de 2006”, que aprovou a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Resultados: As
práticas oficiais fortalecem o poder dos profissionais da saúde, dando a eles o poder de
decidir pela vida do enfermo. Há sugestão frequente do uso de fármacos que, ao invés
da cura, produzem a interiorização de sentimentos e traumas. A anulação dos sintomas
faz bem à sociedade, mas não ao doente, que cada vez mais perde o contato consigo
mesmo. O ato de calar-se, submeter-se a outrem, refere-se ao campo relacional e
simbólico, que ocorre comumente na relação terapêutica, seja em forma de submissão,
aceitação de um tratamento sobre o qual raramente se têm informação ou, no sentido
de não ter autoconfiança em confrontar seu próprio conhecimento com o saber oficial.
Nesse caso, a pessoa perde sua singularidade, sendo encaixada em um modelo
hegemônico imposto pelos padrões científicos. Contrapondo ao modelo oficial em
saúde, as Práticas Integrativas Complementares, vem sendo utilizadas como maior
frequência no Brasil. Tal modelo apresenta em sua trajetória a estimulação de
mecanismos naturais de prevenção de doenças, a partir de técnicas eficazes e seguras,
por meio de uma escuta acolhedora, vinculo terapêutico e integração do enfermo com
o social. Assim, seu tratamento é voltado para o indivíduo como um todo: social,
psíquico, físico e emocional. Conclusão: A coexistência de vários sistemas em saúde
favorece a construção da igualdade entre profissionais e usuários dos serviços,
devolvendo ao “paciente” o lugar de “agente”. Essa mudança é possível quanto mais a
Educação, democrática, questionar a ciência, hegemônica; como uma das formas de
superar a violência simbólica. 
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